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“Amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo” Jesus.

Há guardiães espirituais que 
te apoiam a existência no plano 
físico e há tutores da alma que te 
protegem a vida na Terra mesmo.

Frequentemente, centralizas a 
atenção nos poderosos do dia, sem 
ver os companheiros anônimos 
que te ajudam na garantia do pão. 
Admiras os artistas renomados 
que dominam nos cartazes da 
imprensa e esqueces facilmente os 
braços humildes que te auxiliam a 
plasmar, no santuário da própria 
alma, as obras primas da esperança 
e da paciência. Aplaudes os heróis 
e tribunos que se agigantam nas 
praças, todavia, não te recordas 
daqueles que te sustentaram a 
infância, de modo a desfrutares 
as oportunidades que hoje te 
felicitam.

Ouves, em êxtase, a biografia 
de vultos famosos e quase nunca 
te dispões a conhecer a grandeza 

silenciosa de muitos daqueles 
que te rodeiam, na intimidade 
doméstica,  invariavelmente 
dispostos a te estenderem 
generosidade e carinho.

Homenageia, sim, os que 
te acenam dos pedestais que 
conquistaram, merecidamente, à 
custa de inteligência e trabalho; 
contudo, reverencia também 
aqueles que talvez nada te falem 
e que muito fizeram e ainda fazem 
por ti, muitas vezes ao preço de 
sacrifícios pungentes.

São eles pais e mães que te 
guardaram o berço, professores 
que te clarearam o entendimento, 
amigos que te guiaram a fé e 
irmãos que te ensinaram a confiar 
e servir... Vários deles jazem agora, 
na retaguarda, acabrunhados e 
encanecidos, experimentando 
agoniada carência de afeto ou 

sentindo o frio do entardecer; 
alguns prosseguem obscuros e 
devotados, no amparo às gerações 
que retomam a lide terrestre, 
enquanto outros muitos, embora 
enrugados e padecentes, quais 
cireneus do caminho, carregam as 
cruzes dos semelhantes.

P e n s a  n e s s e s  a n j o s 
desconhecidos que se ocultam na 
armadura da carne, e, de quando 
em quando unge-lhes o coração 
de reconhecimento e alegria. Para 
isso, não desejam transfigurar-
se em fardos nos teus ombros. 
Quase sempre, esperam de ti, 
simplesmente, leve migalha das 
sobras que atiras pela janela ou 
uma frase de estímulo, uma prece 
ou uma flor.

Autor- Emmanuel/ Chico Xavier
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CASAS MAL ASSOMBRADAS

As manifestações desta espécie 
não são raras, nem novas. Poucas 
serão as crônicas locais que não 
encerrem alguma história desta 
natureza. É fora de dúvida que 
o medo tem exagerado muitos 
fatos que, passando de boca em 
boca, assumiram proporções 
gigantescamente ridículas. Com 
o auxílio da superstição, as casas 
onde eles ocorrem foram tidas 
como assombradas pelo diabo 
e daí todos os maravilhosos ou 
terríveis contos de fantasmas.

Por outro lado, a velhacaria 
não consentiu em perder tão bela 
ocasião de explorar a credulidade 
e quase sempre para satisfação 
de interesses pessoais. Aliás, 
faci lmente se concebe que 
impressão podem fatos desta 
ordem produzir, mesmo dentro 

dos limites da realidade, em 
pessoas de caracteres fracos e 
predispostas, pela educação, a 
alimentar ideias supersticiosas.

O meio mais seguro de obviar 
aos inconvenientes que possam 
trazer, visto não ser possível 
impedir-se que se deem, consiste 
em tornar conhecida a verdade. 
Em coisas terríficas se convertem 
as mais simples, quando se 
lhes desconhecem as causas. 
Ninguém mais terá medo dos 
Espíritos, quando todos estiverem 
familiarizados com eles e quando 
os a quem eles se manifestam já 
não acreditem que estão às voltas 
com uma legião de demônios.

Na Revue Spirite (Revista 
Espírita) se encontram narrados 
muitos fatos autênticos deste 
gênero, entre outros a história do 
Espírito batedor de Bergzabern, 

cuja ação durou oito anos (números 
de maio, junho e julho de 1858); a 
de Dibbelsdorff (agosto de 1858); 
a do padeiro das Grandes-Vendas, 
perto de Dièppe (março de 1860); 
a da rua des Noyers, em Paris 
(agosto de 1860); a do Espírito 
de Castelnaudary, sob o título de 
História de um danado (fevereiro 
de 1860); a do fabricante de São 
Petersburgo (abril de 1860) e 
muitas outras.

O Livro dos Médiuns. 
S e g u n d a  p a r t e  -  D a s 

manifestações espíritas  

Capítulo V - 
Das manifestações físicas 

espontâneas  

Ruídos, barulhos e perturbações    
88. Allan Kardec.
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 ‘’Num raro momento de 
felicidade retomei a consciência e 
por alguns instantes, libertei-me do 
corpo.
 Livre dos embaraços físicos, 
pedi a Deus a oportunidade de 
comunicar-me com você.
 Sei o quanto sofres ao ver-
me no corpo excepcional onde me 
abrigo como filho do teu coração, 
por isso, quis falar-te.
 S a i b a ,  m ã e z i n h a 
querida, antes de receber-me 
carinhosamente em teu ventre eu 
era apenas um náufrago nos mares 
espirituais do sofrimento, você foi a 
praia que me acolheu, devolvendo-

me a segurança.
 O que mais importa para 
mim é viver, o teu amor é a força 
que pode prolongar-me a vida.
 O corpo disforme, que hoje 
sustenta-me a vida, representa 
para mim um tesouro de bênçãos 
onde reeduco o meu espírito 
aprendendo a valorizar a vida que 
tantas vezes desprezei.
 Sei que sofres por eu não 
poder dar-lhe as alegrias de uma 
criança sadia, porém reconforta-
me saber que para as mães como 
você Deus reserva as alegrias 
Celestiais.
 Ser mãe é missão natural 

 

Fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão, em todas as épocas da Humanidade. Allan Kardec
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das mulheres.
 Ser mãe de alguém como 
eu é missão que Deus só entrega 
a mulheres especiais como você.
 Vou retornar ao corpo, 
assim como uma ave que retorna 
ao ninho onde se abriga das 
tempestades, mas antes rogo a 
Deus que te abençoe, colocando 
nesta rogativa a forma de gratidão 
de um filho que teve a felicidade 
de ter um anjo como MÃE !’’

- Psicografado pelo médium N. 
Moraes em 22/08/89

Rua Dr. Cícero de Moraes, 237
 Monte Azul Paulista/SP

CLUB

Fone: (17) - 3361.2241

STORE

 A PAZ é um dos tesouros mais 
desejados nos dias atuais. Muito se tem 
investido para se conseguir um pouco 
desse bem tão precioso.
 M a s ,  s e r á  q u e  n ó s , 
i n d i v i d u a l m e n t e ,  t e m o s  f e i t o 
investimentos efetivos visando tal 
conquista?
 O que geralmente ocorre é 
que temos investido nossos esforços 
na direção contrária, e de maneira 
imprópria.
 É muito comum se desejar a 
paz e buscá-la por caminhos tortos, que 
acabam nos distanciando dela ainda 
mais.
 O Espírito Emmanuel, através 
da mediunidade de Chico Xavier, 
escreveu, certa feita, uma mensagem 
que intitulou Ação de paz:
 A f l i ç ã o  c o n d e n s a d a  é 
semelhante à bomba de estopim curto, 
pronta a explodir a qualquer contato 
esfogueante.
 Indispensável saber preservar a 
tranquilidade própria, de modo a sermos 
úteis na extinção dessa ou daquela 
dificuldade.
 Decerto que, para cooperar no 
estabelecimento da paz, não nos seria 
lícito interpretar a calma por inércia.
 Paciência é a compreensão 
que age sem barulho, em apoio da 
segurança geral.
	 Refletindo	com	acerto,	 recebe	

a hora de crise sem qualquer ideia 
de violência, porque a violência 
sempre induz ao estrangulamento da 
oportunidade de auxiliar.
 Diante de qualquer informação 
desastrosa, busca revestir-te com a 
serenidade possível para que não te 
transformes num problema, pesando no 
problema que a vida te pede resolver.
 Não afogues o pensamento 
n a s  n u v e n s  d o  p e s s i m i s m o , 
mentalizando ocorrências infelizes que, 
provavelmente, jamais aparecerão.
 Evita julgar pessoas e situações 
em sentido negativo para que o 
arrependimento não te corroa as forças 
do Espírito.
 Se te encontras diante de um 
caso de agressão, não respondas 
com	 outra	 agressão,	 a	 fim	 de	 que	 a	
intemperança mental não te precipite 
na vala da delinquência.
	 Pacifica	a	própria	sensibilidade,	
para que a razão te oriente os impulsos.
 Se conservas o hábito de orar, 
recorre à prece nos instantes difíceis, 
mas se não possuis essa bênção, 
medita	 suficientemente	 antes	 de	 falar	
ou de agir.
 Os impactos emocionais, em 
qualquer parte, surgem na estrada de 
todos; guarda, por isso, a fé em Deus 
e em ti mesmo, de maneira a que não 
te	afastes	da	paz	interior,	a	fim	de	que	
nas horas sombrias da existência possa 

a tua paz converter-se em abençoada 
luz.
 As  pa lav ras  l úc i das  de 
Emmanuel nos sugerem profundas 
reflexões	em	torno	da	nossa	ação	diária.
 Importante que, na busca pela 
paz, não venhamos a ser causadores 
de desordem e violência.
 Criando um ambiente de paz na 
própria intimidade, poderemos colaborar 
numa ação efetiva para que a paz reine 
em nosso lar, primeiramente, e, depois 
possa se estender mundo afora.
 Se  uma  pessoa  es t i ve r 
permanentemente em ação de paz, o 
mundo	à	sua	volta	se	beneficiará	com	
essa atitude.
 E se a paz mundial ainda não 
é realidade em nosso planeta, façamos 
paz em nosso mundo íntimo.  E s s a 
atitude só depende de uma única 
decisão: a nossa.
* * *
 A nossa paz interior é capaz de 
neutralizar o ódio de muitas criaturas.
Se mantivermos acesa a chama da paz 
em nossa intimidade, então podemos 
acreditar que a paz mundial está bem 
próxima.
 Porque, na verdade, a paz do 
mundo começa no íntimo de cada um 
de nós.
Mensagem do livro Urgência, pelo 
Espírito	Emmanuel,	psicografia	de
Francisco Cândido Xavier, ed. GEEM.

A Paz



Vamos aprender um pouco com a 
Doutrina Espírita?

 Passe adiante

SONAMBULISMO

 

 DUPLA VISTA

 449. A segunda vista aparece espontaneamente ou 
por efeito da vontade de quem a possui como faculdade?
R:“As mais das vezes é espontânea, porém a vontade 
também desempenha com grande freqüência importante 
papel no seu aparecimento. Toma, para exemplo, de 
umas dessas pessoas a quem se dá o nome de ledoras da 
buena-dicha, algumas das quais dispõem desta facul-
dade, e verás que é com o auxílio da própria vontade 
que se colocam no estado de terem a dupla vista e o que 
chamas visão.”
 450. A dupla vista é suscetível de desenvolver 
-se pelo exercício?
R:“Sim, do trabalho sempre resulta o progresso e a 
dissipação do véu que encobre as coisas.”
 a) — Esta faculdade tem qualquer ligação com 
a organização física?
R:“Incontestavelmente, o organismo influi para a sua 
existência. Há organismos que lhe são refratários.”
 451. Por que é que a segunda vista parece he-
reditária em algumas famílias?
R:“Por semelhança da organização, que se transmite 
como as outras qualidades físicas. Depois, a facul-
dade se desenvolve por uma espécie de educação, que 
também se transmite de um a outro.”
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 “ Não existe sofrimento maior do que 
a dor de perder um filho… 
 Não entendo os nossos irmãos que 
combatem esse tipo de intercâmbio com o 
Mundo Espiritual, eles se esquecem de que 
os que partiram também desejam o conta-
to… 
 O médium, sem dúvida, pode, em cer-
tas circunstâncias, rastrear o espírito, mas na 
maioria das vezes, é o espírito que vem ao 
médium …
 O trabalho da espiritualidade é intenso. 
 Para que um filho desencarnado envie 
algumas palavras de conforto aos seus pais 
na terra, muitos espíritos se mobilizam …  
 Isto não é uma evocação. 
 Não raro, são os próprios filhos desen-
carnados que atraem seus pais aos centros 
espíritas, desejam dizer que não morreram, 
que continuam vivos em outra dimensão, 
que os amam e que haverão de amá-los 
sempre … 
 Digo-lhes que, como médium, essa 
tarefa das cartas de consolação aos familia-
res em desespero na Terra, foi o que sempre 
mais me gratificou…”

 - Chico Xavier - da Obra: 

 O Evangelho de Chico Xavier, de Carlos 
Baccelli

e por isso mesmo um 
grande bem, porque esse 
primeiro passo lhe tornaria 
os outros mais fáceis.

O Livro dos Espíritos - 
Allan Kardec

 Não é de temer que 
o Espiritismo não consiga 
vencer a indiferença dos 
homens e o seu apego às 
coisas materiais?

 Seria conhecer bem 
pouco os homens, pensar 
que uma causa qualquer 
pudesse transformá-los 
como por encanto. 
 A s  i d é i a s  s e 
modificam pouco a pouco, 
com os indivíduos, e são 
necessárias gerações 
para que se apaguem 

completamente os traços 
dos velhos hábitos.
  A transformação, 
portanto, não pode operar-
se a não ser com o tempo, 
gradualmente, pouco a 
pouco. 
 Em cada geração uma 
parte do véu se dissipa. 
 O Espiritismo vem 
rasgá-la de uma vez, mas 
mesmo que só tivesse 
o efeito de corrigir um 
homem de um só dos seus 
defeitos, isso seria um 
passo que ele o faria dar, 

A REAL

Rua São João, 69 - Fone: 3361.3013

Este é o nome da moda!
Onde o atendimento, a qualidade e o

bom preço fazem a diferença!
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cama - mesa - banho e confecções em geral.
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Odontologia e Medicina especializada
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  Passe adiante

Treinamentos e Regimes

“A maior caridade que podemos fazer para a Doutrina Espírita é a sua própria divulgação.” Emmanuel.

 Dizes-te interessado no 
corpo robusto e confias-te a se-
veras disciplinas, com ginástica 
rigorosa e desportos educativos.
 Afirmas-te doente e con-
sagras-te a tratamentos de sacri-
fício, suportando largos jejuns e 
ingerindo poções amargas.
 Não ingressaremos no 
santuário da educação sem cons-
tante exercício no estudo e nem 
penetraremos a glória do amor, 
sem a prática incessante da cari-
dade.
 O atleta do corpo costuma 
indagar, sob os aplausos do povo.
 - Quantas vezes venci os 
meus competidores?
 O atleta da alma pode per-
guntar a si próprio com a Bênção 
Divina:
 - Quantas vezes venci os 
meus competidores?
 Em nossas atividades mo-
rais, na conquista da perfeição, é 
justo estejamos sempre na regata 
de suor do trabalho nobre, apren-
dendo o salto mental sobre as 
víboras da calúnia e da insensatez 
e mantendo-nos na maratona da 
humildade, em partidas valiosas 
de tolerância e gentileza no am-
paro aos semelhantes.
 Na defesa de nossa paz 
íntima, é preciso igualmente não 
esquecer a abstenção dos pen-
samentos infeliz, com deliberada 
fuga aos pratos da maledicência e 
ao vinagre da crítica, abolindo-se 
totalmente o vinho da lisonja e o 
licor do elogio que operam lasti-
mável embriaguez com a deser-
ção de nossas responsabilidades.
 Treinamentos e regimes...
 Não prescindes deles na 
Terra, para que te garantas nos 
domínios do equilíbrio fisiológi-
co, em questão de eugenismo, 
saúde e preservação.
 Não olvides, porém, que, 
em favor da harmonia de tua 
alma, não dispensarás esses 
mesmos recursos na sustentação 
da reta consciência e no cultivo 
da própria felicidade, porque, 
somente obedecendo às leis de 
trabalho e caridade, simplicidade 
e cooperação é que obteremos 

os títulos de simpatia e mereci-
mento, capazes de conduzir-nos 
à alegria triunfante.

 Espírito: Scheilla
___________________________________

LIVRE ARBÍTRIO

 O homem goza do livre 
arbítrio desde o nascimento?

 Ele tem a liberdade de agir, 
desde que tenha a vontade de o 
fazer. 
 Nas primeiras fases da 
vida a liberdade é quase nula; ela 
se desenvolve e muda de objeto 
com as faculdades.
  Estando os pensamentos 
da criança em relação com as 
necessidades da sua idade, ela 
aplica o seu livre arbítrio às coisas 
que lhe são necessárias.

O Livro dos Espíritos - Allan Kar-
dec

 

Alguém te menosprezA? 
permAnece com Deus.

Ante A voz que te AcusA,
silenciA com Deus.

não te Desculpes. segue
trAbAlhAnDo com Deus.
quem te fere ou perseg-

ue
é Doente De Deus.

mAis ofensAs e golpes?
não DescreiAs De Deus.

esquece toDo mAl.
A justiçA é De Deus.

 chico XAvier, pelo es-
pírito emmAnuel - livro 

buscA e AchArás

Fone: 3361.9700

IQUEGAMI
SUPERMERCADOS

    Feito para você !

Floricultura
      Daniela

R. Dr. Cícero de Moraes, 53

Flores, arranjos, artigos para 
presentes, telemensagens
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HÁ SEMPRE UMA MANEIRA 
DE AJUDAR !  

SÓCIO DO CLUBE DO LIVRO
Por apenas R$ 30,00 (trinta reais) você 
recebe bimestralmente dois livros da 

literatura espírita.
SÓCIO CONTRIBUINTE

Contribua com qualquer valor, estará aju-
dando na manutenção da nossa entidade. 
Pode ser  pessoalmente na Casa, depósito 
ou por Pix - Sicredi ag.0715 - c/c 41.820-3. 

Pix: CNPJ 52.942.414/0001-33 
COLABORE DOANDO

 Gêneros alimentícios / de limpeza, roupas, 
calçados, novos ou usados, artesanato em 

pano em geral.  
  Participe das nossas atividades e promoções 

ESPIRITISMO - Comece pelo começo : O 
Livro dos Espiritos - O Livro dos Médiuns 
O Evangelho Segundo o Espiritismo - O 

Céu e o Inferno - A Gênese.
Visite nossa biblioteca, você encontrará 
um vasto acervo com as principais obras 

da doutrina espírita.

Centro Espirita Amor e Caridade 
Atividades iniciam as 20:00h.

 SEGUNDA: Palestra, Passes, Evangelização Infantil. 
TERÇA: Estudo do livro “Missionarios da Luz”

QUARTA: Encontro Fraterno    
   QUINTA: Reunião mediunica (reunião privativa)

SÁBADO (inicio 7:00h): Sopa Fraterna, Artesanato, 
Palestra e Evangelização Infantil.

FINALIDADE:
1 - Amparar, esclarecer, consolar, orientar e reerguer 
a todos que buscam socorro, mostrando através da 
Doutrina Espírita que DEUS é o supremo criador e que 
não desampara ninguém. Estudar, praticar e divulgar a 
Doutrina Espírita codificada por Allan Kardec, fazendo 
com que a caridade espiritual, moral e filantrópica seja 

executada em todos os aspectos.
2 - Socorrer as pessoas que chegam a nossa Casa, com 
envolvimento espiritual que apresente desequilíbrios 
psíquicos, orgânicos e dependência generalizadas. Mos-
trando-lhes os ensinos da Doutrina Espírita codificada 
por Allan Kardec, fornecendo-lhes o amparo através 
de palestras e passes, e propiciar a evangelização da 
criança, do adolescente e o despertamento dos pais para 
a educação dos seus filhos, tendo como parâmetro os 

ensinamentos baseados no Evangelho de Jesus.
3 - Promover reuniões de estudos e palestras sobre a 

importância do conhecimento da Doutrina Espírita.
4 - Evangelização da criança, do adolescente e do adulto.

5 - Assistência Social.
5.1 - Cesta básica:

Colaborar para amenizar o problema da falta de alimen-
tação nas famílias.

Fazemos um cadastro através de triagem junto as 
famílias necessitadas para que possamos na medida do 

possível entregar uma cesta básica de alimentos.
Para a triagem contamos com voluntários que fazem 

uma visita para verificar a necessidade de cada um
5.2 - Sopa fraterna :

Todos os sábados entregamos a sopa feita nas dependên-
cias de nossa sede, por voluntários e doações de gêneros 

alimentícios.


